Status på halmkedlen i Avedøre
Kære halmleverandør.
Nu er det 2 måneder siden vi endelig fik gang i halmkedlen på Avedøre,
efter en større reparation og forbedring. Derfor syntes jeg lige at det var tid
til at jeg vil give dig en status på hvordan det så egentligt går.

Risten/kedlen.
Kedlen kører faktisk rigtig fint. Og det ser ud som at de forbedringer vi har
lavet var de helt rigtige. Efter at have kørt den først månedstid på 80 % last, for test og indstilling af det hele, har vi de
seneste dage faktisk nået 100% last.
Desværre bliver kedlen taget ud her til weekenden, og vil være ude en uges tid. Dvs. hele uge 11. Dette fordi der er noget
ombygning, og diverse forbedringer på anlægget som skal laves. Men det er en planlagt operation, så ikke noget der
umiddelbart påvirker kontraktmængderne.

Halmladen. Kraner og manglende fugt på vejesedlerne.
Da vi alligevel har kedlen ude, benytter vi os af pusterummet, og får lavet det ½-årlige serviceeftersyn på kranerne, og får
udskiftet et kamera der ikke virker.
Vi har desværre lidt problemer med kranen ikke vil holde ordentlig fat i ballerne, når der kommer Storballer/Heston baller,
men det arbejder vi på at finde en løsning på. – Det kan dog ikke laves om før til sommer, da det kræver at der skal
svejses, og det kan vi ikke før halmladen er tom for halm.
Vi har desværre også fortsat problemer med at kranerne ikke vil vise fugtprocenterne. Alle læs bliver derfor målt med spyd.
Folkene måler, og skriver den højeste og den lavest fugt de måler på et læs. Jeg lægge derefter kun den laveste fugt ind
på læsset, og det er den fugt du afregnes efter.
Men selvom vi har lidt udfordringer med kranerne betyder det altså ikke noget for de mængder vi kører, for kedlen kører alt
det den kan, og resten løser vi med mandskab i halmladen.

MidiBig.
Sidste sommer fik vi jo lavet de sidste justeringer på kedel og anlæg, så vi nu kan modtage MidiBig. – Vi fik også ændret
hele lagersystemet, så vi selv kan lave om på hvad der står i hver sin pyramide. Denne ændring er også gået over al
forventning, og selvfølgelig har vi lige skulle lære at få brændt den rigtige balletype, på det rigtige tidspunkt, så der er plads
til alle biler den næste dag. Men også her er kranfolkene ved at være gode til at forudse hvad de skal brænde hvornår, for
at det hele går op i en højere enhed. Så alt i alt må man sige at det er et vellykket projekt. Og vi kan nu tage begge
balletyper ind på lige vilkår.

Kontraktmængder.
I forhold til kontraktmængderne så meldte jeg ud lige før jul at vi desværre forventede at få et overskud af halm ved
udgangen af denne sæson.
Vi lavede en forudbetaling på 40% af den samlede mængde der stod til at skulle køres ind i løbet af 2020/21 sæsonen.
Dvs. både nye og gamle/resterende kontraktmængder.
Om det er der vi endelig lander, ved jeg jo desværre ikke helt endnu, da der stadig er mange faktorer der spiller ind, som
jeg ikke herre over.
Det tæller selvfølgelig til den positive side at kedlen kører rigtig godt. Men det kommer jo helt an på vejrguderne, og
hvornår varmekunden pludselig ikke vil have mere varme. Så derfor er det svært at spå om hvor vi præcis lander.
Jeg beklager selvfølgelig de udfordringer den sene opstart betyder for dig som leverandør. Men jeg gør alt hvad jeg kan for
at vi kommer så langt som overhovedet muligt. Så vi må bare håbe at sommeren ikke kommer alt for tidligt.
Dette var lige ordene for denne gang. Har du spørgsmål til ovenstående er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte
mig.
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